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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan tujuan untuk meguji 

pengaruh Debt to Equity, Profitabilitas, Likuiditas, Struktur Kepemilikan, 

Kualitas Auditor, Pergantian Auditor dan Rekasi Pasar terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI dengan melakukan uji logistic regression. Penelitian ini mengambil sampel 

69 perusahaan manufaktur dengan laporan keuangan selama 3 tahun sehingga 

sampel yang digunakan sebanyak 207 Metode pengumpulan data pada penelitian 

ini menggunakan data sekunder  dan Purposive sampling. Pada penelitian ini alat 

analisis yang digunakan adalah program SPSS 20.0. Hasil dari penelitian ini 

memperoleh kesimpulan berikut:  

a. Kualitas Auditor (X2) berpengaruh  terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. 

b. Debt to Equity  (X1), Profitabilitas (X2), Likuiditas (X3), Struktur 

Kepemilikan (X4), Pergantian Auditor (X6), dan Reaksi Pasar (X7) tidak 

berpengaruh terhadap  ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan 

pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Keterbatasan-keterbatasan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel independen dalam penelitian ini hanya dibatasi pada debt to equity, 

profitabilitas, likuiditas, struktur kepemilikan, kualitas auditor, pergantiaan 

auditor, dan reaksi pasar. Sehingga menyebabkan terdapat kemungkinan 

adanya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. 

2. Periode pengamatan hanya tiga tahun yaitu dari 2013 sampai dengan 2015. 
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3. Variabel independen hanya menggunakan 1 proksi dalam melakukan 

pengujian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan yang ditemukan, maka peneliti mengharapkan saran-

saran berikut ini dapat melengkapi penelitian selanjutnya : 

1. Menggunakan populasi penelitian yang lebih banyak dan jangka waktu 

penelitian yang lebih lama, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang 

lebih maksimal 

2. Bagi penelitian selanjutnya dapat mengukur variabel Y mengunakan Non-

discretionary accruals sehingga dapat mengetahui tingkat akrual yang tidak 

normal yang berasal dari kebijakan manajemen. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen lain 

yang diduga berpengaruh dalam mendeteksi ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan agar nilai dari koefisien determinan dapat menjadi lebih 

tinggi dari yang peneliti lakukan seperti reputasi KAP, pergantian KAP, dan 

rasio capital turnover. 

 


